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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on asunut useissa eurooppalaisissa valtioissa. Hän kertoo 
eurooppalaisten tietoliikenneyritysten epäasianmukaisista asiakassuhteisiin liittyvistä 
käytännöistä. Hän on sitä mieltä, että systemaattisen franchising-toiminnan, 
puhelupalvelukeskusten ja ulkopuolisten velanperintään erikoistuneiden yritysten käytön takia 
asiakkaiden on vaikea ottaa yhteyttä yrityksiin normaalilla tavalla laskutusvirheiden tai 
muiden ongelmien takia. Hän pyytääkin Euroopan parlamenttia tutkimaan, ovatko 
eurooppalaisten tietoliikenneyritysten laajalle levinneet persoonattomat ja epäselvät 
liiketoiminta- ja asiakassuhdekäytännöt kuluttajansuojaa koskevien Euroopan unionin 
periaatteiden mukaisia. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä viittaa avoimuuden puutteeseen tietoliikenneyrityksissä, jotka 
ulkoistavat asiakaspalvelun kolmansille osapuolille. Hän väittää, että tietoliikenneyrityksillä 
ei ole kirjallisia valitusten käsittelymenettelyitä, erityisesti silloin, kuin kyse on niiden 
(yritysten ja/tai kolmannen osapuolen) virheistä eikä kuluttajan, joka joutuu lopulta kärsimään 
virheen seuraukset. Vetoomuksen esittäjä esittää sen jälkeen yksityiskohtaisia kysymyksiä.
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Liittyen komission toimenpiteisiin sen vaatimiseksi, että tietoliikenneyritykset toimivat oikein 
valitusten käsittelyssä, on syytä huomata, että EU:ssa on sekä televiestintää että 
kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö. 

Yleispalveludirektiivin1 20 artiklassa säädetään, että kuluttajalla on oikeus tehdä sopimus, 
jossa on yksilöitävä muun muassa palvelun tarjoajan nimi ja osoite sekä menetelmä, jonka 
avulla aloitetaan riitojen ratkaisumenettely. Sen lisäksi 21 artiklassa säädetään, että selkeiden 
ja ajantasaisten tietojen vakioehdoista on oltava kuluttajien saatavilla. Ne sisältävät myös 
riitojenratkaisumenettelyt. Lisäksi 34 artiklassa säädetään, että käytettävissä olisi oltava 
avoimia, yksinkertaisia ja kustannuksiltaan edullisia menettelyjä ratkaisemattomien kuluttajia 
koskevien riitojen käsittelyä varten. Komissio teki vuonna 2007 ehdotuksia sopimuksiin, 
avoimuuteen ja tietojen julkaisemiseen2 liittyvien yleispalveludirektiivin säännösten 
tehostamiseksi, jotta kuluttajansuojaa voitaisiin lisätä tällä alalla. Näistä keskustellaan 
parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, ja lopullinen lainsäädäntö hyväksytään 
todennäköisesti alkukesään 2009 mennessä
Kuluttajansuojan näkökulmasta sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva 
direktiivi 2005/29/EY3 vaatii, että elinkeinonharjoittajat toimivat huolellisen 
ammatinharjoittamisen vaatimusten mukaisesti. 

Direktiivi vaatii elinkeinonharjoittajia erityisesti kertomaan kuluttajille asianmukaisesti 
tuotteen tai palvelun kaikista pääominaisuuksista, myös myynninjälkeisestä asiakastuesta.
Komissio ei puutu suoraan kuluttajien ja yksittäisten yritysten välisiin kiistoihin. 

Kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten toimivaltaan kuuluu arvioida jokaisen 
yksittäisen tapauksen olosuhteiden perusteella, merkitseekö se, ettei kuluttajalle tarjota 
asianmukaisia (eli täydellisiä ja totuudenmukaisia) tietoja asiakaspalvelun kattavuudesta ja 
muodoista sopimatonta menettelyä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 
täytäntöön panevien kansallisten lakien perusteella.

Kansallisten lainvalvontaviranomaisten toimivaltaan kuuluvat myös kieltokanteiden ja 
noudattamismääräysten antaminen tai muiden oikeussuojakeinojen tarjoaminen kansalaisille 
sen estämiseksi, että yritykset käyttävät laittomia tai kansallisen siviili- ja prosessioikeuden 
sekä kuluttajansuojalakien vastaisia laskutus- tai perintäkäytäntöjä.
Kansalaisten, joilla on kyseisiä ongelmia, on ensisijaisesti valitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja 
neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY ja 2002/65 sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia 
menettelyjä koskeva direktiivi).
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Sen lisäksi he voivat pyytää neuvoa kuluttajajärjestöiltä, joista on luettelo seuraavassa 
osoitteessa:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Komissio tekee jatkuvasti yhteistyötä kyseisten järjestöjen kanssa ja kuulee niitä 
säännöllisesti poliittisiin aloitteisiin liittyen (tai valvoessaan EU:n lainsäädännön 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa). Näiden yhteydenottojen yhteydessä komissio saa palautetta 
yleisimmistä käytännöistä kuluttajavalitusten perusteella ja toimittaa nämä tiedot kansallisille 
viranomaisille.

Komissio järjestää tässä yhteydessä säännöllisesti kokouksia työryhmälle, jossa kansallisia 
viranomaisia kannustetaan jakamaan näkemyksiään täytäntöönpanon tärkeysjärjestykseen 
liittyen. Vetoomuksen esittäjä voi siis olla varma, että komissio valvoo lainsäädännön oikeaa 
ja tehokasta soveltamista jäsenvaltioissa.


